
Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry 

Yhdistyksen kokous 2/2019  
 

Aika: 17.4.2019 kello 14:30 

Paikka: KOAS Kotiraiteen kerhotila, Veturitallinkatu 3, 40100 Jyväskylä 

Läsnä: Tiina Autio (pj.), Johanna Helminen (siht.), Sonja Toivonen, 

Laura-Kaisa Karjalainen, Annamari Järviniemi, Tommi Pääkkönen, Lisa 

Holopainen, Ellen Byman (etäyhteys), Tove Roos (etäyhteys), Eetu 

Vilminko (etäyhteys), Minea Antikainen (etäyhteys), Anniina Valtonen 

(etäyhteys) ja Katri Lavonius (etäyhteys). 

 

Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:47. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty kaksi viikkoa etukäteen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

4. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Autio. 

5. Kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Helminen. 

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Pääkkönen ja Ellen Byman. 

7. Ääntenlaskijoiden valinta 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Helminen ja Tommi Pääkkönen. 

8. Ilmoitusasiat 

SORA- lainsäädännössä olevia psykologian alaan liittyviä terveydentilavaatimuksia on 
kommentoitu, että ne olivat melko ympäripyöreitä ja terveydentilavaatimuksissa esitettyihin 
määrityksiin toivotaan lisää esimerkkejä. 
 
Haalarimerkkikilpailu on päättynyt ja voittaja on valittu. Voittajalle toimitetaan elokuvalippu ja 
haalarimerkki palkintona. 
 
KosmoSPOLiitista on saatu paljon palautetta ja palaute on ollut hyvää. Palautekyselyyn 
vastanneiden kesken on arvottu leffalippu ja se on toimitettu. Kosmoskaban voittajille on 
toimitettu lounasliput. 



 
9. Nettipäätökset 

Nettipäätöksellä hyväksytty maksettavaksi: 
- 2.4.2019 Hallituspaidat 246€ ja EFPSAn jäsenmaksu 179€. 

 
Siirretään kohta 10 ”Talousasiat” myöhemmäksi. 
 
10. Talousasiat 
Kokousajankohtana 17.4.2019:  

- SPOL:n käyttötilin (FI24 1590 3000 1835 64) saldo oli 21 881,25€. 
- Vuosijuhlatilin saldo oli 1570,14€. 
- Käteiskassan saldo oli 29€ 
- PSV-kassan saldo oli 52€. 

 
Kokouksessa hyväksyttiin seuraavia kuluja korvattaviksi: 
Laura-Kaisa Karjalaiselle 18€ tulostuskustannuksista.  
Laura-Kaisa Karjalaiselle 11€ SPOL-seminaarin palautekyselyn leffalipuista. 
Annamari Järviniemelle 21€ EFPSA-julisteista. 
 
Puhuttiin yleisesti matka-apurahojen jakamisesta. Tavoitteena olisi, että SPOL saisi 
kongressimatkoihin Pyryltä yhteisen tuen, joka jaettaisiin tasan kongressiin lähtevien 
opiskelijoiden kesken. Jo valmistuneet voisivat hakea erikseen matka-apurahaa Pyryn kautta. 
Pyryn matka-apurahan jakamista tulevaisuudessa pyritään selvittelemään lisää. 
Sovittiin, että Pyryn matka-apuraha jaettaisiin niiden opiskelijoiden kesken, jotka saavat 
maksimissaan 50% muilta tahoilta avustuksia. 
Pyryn avustus vuoden 2019 kongressiin oli 1000€. Se päätettiin jakaa tasan seuraavien henkilöiden 
kesken: Helena Rantakokko, Hanna Tompuri, Julia Sangervo, Tapio Orava, Roosa Rantala, Milla 
Väisänen ja Joonas Naamanka. Eli jokainen edellä mainituista saa 142,85€.  
 
Päätettiin, että EFPSA-kongressista korvataan EFPSA-edustajalle 80%, EFPSA-varaedustajalle 70% 
ja edelliselle EFPSA-edustajalle 30%.   
Päätöstä perusteltiin siten, että EFPSA-varaedustajan oletetaan myös osallistuvan kongressiin ja 
hänelläkin on siellä töitä. Edellisellä edustajalla on töitä kongressissa vain yhtenä päivänä, joten 
korvaussummaa päätettiin pienentää. Tänä vuonna edellinen EFPSA-edustaja Janette Ojaniemi ei 
pystynyt osallistumaan kongressiin. Päätettiin, että ylijäänyt raha jaetaan puoliksi EFPSA-edustajan 
Ellen Bymanin ja EFPSA-varaedustajan Johannan Helmisen kesken. 
 
11. Koulutuspoliittiset asiat 
Opintopsykologikannanottoon on saatu Kepsyn ja JYYn tuki. Lisäksi 12 jyväskyläläistä ainejärjestöä 
on allekirjoittanut kannanoton. Kannanotto on mahdollista allekirjoittaa maanantaihin 22.4. asti ja 
tiistaina 23.4. se lähetetään Jyväskylän yliopiston rehtorille.  
 
Suunnitteilla Google Forms-kysely, jossa kartoitettaisiin, saavatko kaikki opiskelijat 
harjoittelutukea laitokselta, kuinka paljon he sitä saavat ja miten harjoitteluinfot on järjestetty. 
 
Tarkoituksena on kysyä Psykonetilta, olisiko mahdollista saada Sukupuolen ja seksuaalisuuden 
moninaisuus -kurssi valinnaiseksi kaikille yliopistoille Psykonetin kautta. Tarkoituksena on lähestyä 
heitä asiasta ennen perustutkintotyöryhmän kokousta 6.5. Luodaan hallituksen Google Driveen 



tiedosto, johon voisi lisätä tarkempia ehdotuksia kurssin sisällöstä. Muun muassa Joensuun laitos 
on antanut tukensa kurssille.  
 
12. EFPSA- ja kv-asiat 
 
Annamari Järviniemi saapuu kokoukseen kello 15:17. 
 
EFPSA kongressi, jonne osallistui 12 suomalaista, järjestettiin 7.-14.4.2019. Kongressi oli 
onnistunut. Uusien EFPSA-edustajien Ellen Bymanin ja Johanna Helmisen toimikausi EFPSAssa alkoi 
kongressissa. Ellen osallistui kongressissa kahteen EFPSAn viralliseen kokoukseen.  
Uudet EFPSA-edustajat ja kv-vastaava ovat esittäytyneet Facebookin EFPSA Finland -ryhmässä. 
 
Lisa Holopainen saapuu kokoukseen kello 15:22. 
 
Kongressissa valittiin EFPSAn uusi hallitus ja Working Community. Vuonna 2021 EFPSA-kongressi 
järjestetään Hollannissa. 
 
Keskusteltiin vaihtopäivien Itävallan osuuden ajankohdan aikaistamisesta, sillä aikaisemmin 
päätetty ajankohta menee osittain päällekkäin EFPSAn EB&MR-tapaamisen kanssa. Asiasta tullaan 
keskustelemaan lisää Itävallan edustajien kanssa. Vaihtopäiviin yritetään hakea tukea EFPSAn 
Study & Travel Abroad -tiimiltä.  
 
Siirrytään kohtaan 10 “Talousasiat”. 
 
13. Tulevat tapahtumat 
a) SPOS ja aj-tapaaminen 
SPOSista on tehty Facebook-tapahtuma ja tällä hetkellä ilmoittautuneita on 30. Käytännön 
järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Aj-tapaamiseen on lähetetty kutsu ainejärjestöjen puheenjohtajille, 
koulutuspoliittisille vastaaville ja tapahtumavastaaville. Muistutellaan vielä hallituslaisia 
ilmoittautumisesta. 
Aj-tapaamisen matkakulukorvauksiin on käytettävissä 300€. Päätetään korvata ainejärjestöistä 
yhdelle edustajalle 100% ja toiselle edustajalle 50%. Vaihtoehtoisesti korvataan 10 snt/km omalla 
autolla matkustamisesta, jos se tulee halvemmaksi kuin julkisilla matkustaminen. Aj-tapaaminen 
alkaa sunnuntaina 19.5. klo. 11.00, tarkempi aikataulu on lähetetty osallistujille. 
Seuraaviksi kaveriainejärjestöiksi ehdotetaan seuraavia pareja: Oidipus ja Cortex, Stimulus ja 
Impuls sekä Kompleksi ja Fobia. Vuoden opiskelija -kilpailun teemaa päätetään aj-tapaamisessa. 
 
b) SPOLympialaiset 
Järjestetään 20.7.2019 Jyväskylässä.  
 
Anniina Valtonen ja Katri Lavonius poistuvat kello 16:35. 
 
14. Vuoden 2019 projektit 
Uusista SPOL-haalarimerkeistä ja gradukonferenssin merkeistä on pyydetty tarjouspyyntö 
yhteensä 600 (300+300) merkille, jotka kustantavat toimitusmaksuineen 593,88€.  Päätetään tilata 
haalarimerkkejä. 
 
Cortexin logo on vaihtumassa ja päätetään kysyä uuden haalarimerkin tekijältä, jos merkkiä voisi 
muokata Cortexin nykyiseen logoon sopivammaksi. 



 
Sitsilaulukirja kysely on lähetetty ja siihen on tullut kuusi vastausta. Yritysyhteistyövastaava rupeaa 
hankkimaan sponsoreja laulukirjaan. Jyväskylän yliopistopainoon on laitettu laulukirjoista 
tarjouskysely.  
 
SPOLin strategiaa mietitään edelleen ja päätetään tutustua Stimuluksen nykyiseen strategiaan.  
 
Cortexin teksti julkaistaan SPOLin blogissa lähipäivinä. Vuoden opiskelijan teksti julkaistaan myös 
SPOLin blogissa pian. 
 
Tove Roos poistuu kello 16:55. 
 
15. Nauha- ja merkkiohjesääntö 
 
Käydään läpi uusi nauha- ja merkkiohjesääntö. 
Tehdään seuraavat muutokset: 

- 3 §: Muokattiin teksti muotoon: ”SPOL ry:n kunniamerkissä on Psi-symboli, joko hopeisena 
tai kultaisena. Symbolin alla lukee SPOL.” 

- 5 §: Lisättiin tieto siitä, että myös SPOLin istuvalla ja edellisillä hallituksilla on oikeus kantaa 
nauhaa. Lisättiin kohdat: ” istuva hallitus, edelliset hallitukset” sekä ”Hallituksen jäsen saa 
värienkanto-oikeuden automaattisesti, eikä kyseessä ole kunniamaininta.” 

- 6 §: Korvattiin ilmaus ”määrämuotoisella hakulomakkeella” sanalla ” hakemuksella”.  
- 7 §: Aktiivinauhakohtaan lisätty tieto siitä, että nykyinen ja edelliset hallituksen jäsenet 

saavat aktiivinauhan automaattisesti. Lisättiin kohta: ”SPOL ry:n istuva hallitus ja edelliset 
hallitukset saavat aktiivinauhan kanto-oikeuden automaattisesti. Aktiivinauhan pituus on 
60 cm ruusukkeeseen, muutoin henkilön pituuden mukaan.”  
Lisäksi lisättiin tieto mahdollisuudesta ostaa SPOL ry:n hallitusmerkki: ”SPOL ry:n 
hallitusmerkin voi ostaa istuvan hallituksen tai edellisten hallitusten jäsen. SPOL ry:n 
puheenjohtajisto -merkin voi ostaa SPOL ry:n nykyinen ja edelliset puheenjohtajat sekä 
varapuheenjohtajat. Hallitusmerkki on hopeinen ja puheenjohtajisto -merkki kultainen. 
Hallitusmerkin hinta määritetään SPOL ry:n yhdistyksen kokouksessa.” 

- 8 §: Aiemmin on rajoitettu jaettavien aktiivinauhojen määrää kuuteen. Tarkennetaan, että 
jatkossa tähän määrään ei lasketa SPOLin hallituslaisille jaettavia aktiivinauhoja. Lisättiin 
kohta: ”Tähän lukuun ei sisällytetä hallituslaisten aktiivinauhoja”.  

- 9 §: Tarkennetaan, että SPOLin hallituslaisille jaettavat aktiivinauha voidaan jakaa myös 
muualla kuin SPOL-seminaarissa tai vuosijuhlilla. Lisätään kohta: ”Tästä poikkeuksena SPOL 
ry:n hallituslaisille jaettavat aktiivinauhat.” 

 

Pinpops:lta on saatu tarjous 100 hallitusmerkille. Päätetään tilata kultaisia hallitusmerkkejä 10 
kappaletta puheenjohtajistolle ja hopeisia hallitusmerkkejä 90 kappaletta muille hallituksen 
jäsenille. Päätetään myydä molempia merkkejä hintaan 3€. Merkkejä voi ostaa myös edelliset 
SPOLin hallituksen jäsenet. 

Hyväksytään muutokset nauha-ja merkkiohjesääntöön. 

16. Yhteistyötahojen kuulumiset 
Psykonet: Perustutkintotyöryhmän kokous on 6.5 ja yleiskokous järjestetään 21.8. 
 



Verso ry: Vuosikokous on 5.5. Annamari Järviniemi on uusi Verso ry:n taloudenhoitaja. 
 
PSV: Vuosikokous oli 13.4, jossa keskusteltiin muun muassa THL:n Paloma-projektiin liittyvästä 
Paloma-koulutuksesta, josta on lisätietoa THL:n sivuilla. Selvitellään mahdollisuuksia hyödyntää 
koulutusta osana tutkintoa. Jyväskylässä laitos on ottanut tämän hyvin vastaan. 
Perustetaan Whatsapp-ryhmä eri kaupunkien PSV-toimijoiden välillä. Marraskuussa alustavasti 
suunnitteilla järjestää paikallisyhdistysten yhteinen koulutus. 
PSV on kiinnostunut osallistumisesta syksyllä 2019 SPOLskikseen. 
 
Hogrefe: Viiltely ja sen hoito -koulutukseen on tarjottu opiskelijapaikkoja. 
 
SPS: Vuosikokous oli 2.4. 
 
NPV: 13.-15.9.2019 järjestetään Nuorten psykologien koulutuspäivät.  
 
Psykologiliitto: Juha Holma on ottanut yhteyttä EuroPsy-asioissa siitä, että SPOL voisi tuoda 
EuroPsy-tietämystä esille mm. koulutuksissaan, koska Suomessa opiskelijat eivät ole kovin tietoisia 
EuroPsy-kompetensseista ja -sertifioinnista. 
Järjestäessään palkkakoulutuksen omassa ainejärjestössään toivotaan ainejärjestöjen tekevän 
yhteistyötä ensisijaisesti oman kaupunkinsa Psykologiliiton paikallisyhdistysten kanssa.  
Lisa Holopainen oli Pohjoismaiden Psykologiliittojen opiskelijaedustajien kokouksessa 4.4. 
Tukholmassa. Kokouksessa vaihdettiin ajatuksia eri Pohjoismaiden opiskelijaedustajien välillä. 
Muissa Pohjoismaissa opiskelijaosastot ovat Psykologiliiton alaisuudessa; paikallisjärjestöt ovat siis 
suoraan myös liiton alaisia oman psykologian opiskelijoiden kattojärjestönsä lisäksi. Pohdittiin 
tämän asian hyviä ja huonoja puolia. Lisäksi tapaamisessa oli puhuttu siitä, että Färsaarilla 
opiskelijajärjestö oli tehnyt listauksen psykologisten palveluiden saatavuudesta sekä Tanskassa oli 
tehty video psykoterapian vaikuttavuudesta.  
 
17. Ainejärjestöjen kuulumiset 

Cortex: Ei erityistä 

Kompleksi: On puhuttu sitsirangaistuksista. Kokeillaan rangaistuksetonta versiota sitseistä. Eilen 
järjestettiin palkkaneuvotteluilta Hepsyn ja Upsyn kanssa. Vapputapahtumat alkaneet.  
 
Stimulus: Vappu alkoi maanantaina. 

Fobia: Ei erityistä. 

Oidipus: Ei erityistä.  

Impuls: Vappuohjelma alkaa seuraavalla viikolla. Jokavuotiset kevätjuhlat tulossa. 

18. Toimintakertomuksen vahvistaminen kaudelta 2018 

Toimintakertomus oli kokoukseen osallistuvien nähtävillä. Toimintakertomus kaudelta 2018 
vahvistettiin totuudenmukaiseksi. 
 
19. Tilinpäätöksen vahvistaminen kaudelta 2018 

Laura-Kaisa Karjalainen avasi viime vuoden tilinpäätöstä. Tuloslaskelma, pääkirja ja tase olivat 
kokoukseen osallistuvien nähtävillä. Tilinpäätös kaudelta 2018 vahvistettiin totuudenmukaiseksi.  



 
 20. Toiminnantarkastajien lausunto 

Tero Pulkkinen ja Nora Miettunen ovat tehneet toiminnantarkastuksen. Kumpikaan ei päässyt 
kokoukseen paikalle, joten yhdistyksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jonka 
mukaan toiminta on toteutettu hyväksyttävästi sitä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti.  
 
Toiminnantarkastus vahvistettiin kaudelta 2018. 
 
21. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Laura-Kaisa Karjalainen, Sonja Toivonen, Lisa Holopainen ja Eetu Vilminko poistuvat kello 17:45. 

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  

Laura-Kaisa Karjalainen, Sonja Toivonen, Lisa Holopainen ja Eetu Vilminko palaavat kello 17:46. 

22. Tulevat kokoukset 

Toukokuun kokous pidetään 18.5 klo 9.00 paikkana Helsinki, Mocsu 

23. Muut esille tulevat asiat 

SPOL ry:n nettisivuilla luki vanhentunutta tietoa hallitussivuilla, joka korjataan. 

24. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:49. 

 

 

 

________________________                                          ________________________ 

Puheenjohtaja Tiina Autio   Sihteeri Johanna Helminen 

 

________________________                                          _________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Ellen Byman                             Pöytäkirjantarkastaja Tommi Pääkkönen 

 

 


